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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /XI-3
പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
പതബനനനാനനാലാം സകമ്മേളനലാം
നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം
(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബനകേ)
2018 ജൂണ് 06, ബുധന
നബയമസഭ

രനാവബനല

8.30-നന്

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.

പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന.
(8.30 മുതല് 9.30 വനര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)
I അടബയന്തരപ്രകമയ കനനാട്ടസ്പീസന്
വരനാപ്പുഴ കേസ്റ്റഡബ മരണലാം
മബ. സസ്പീക്കര്: വരനാപ്പുഴയബനല കേസ്റ്റഡബ മരണവലാം യഥനാര്ത്ഥ കുറ്റവനാളബകേളബല്
പലരലാം

രക്ഷനപ്പെടുന

ഗുരതരമനായ

സനാഹചരദവലാം

സബതബവബകശേഷലാം

നബലനബല്ക്കുനതുമൂലലാം

സഭനാനടപടബകേള്

ഉളവനായബട്ടുള

നബര്ത്തബവചന്

ചര്ച

നചയ്യണനമനനാവശേദനപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ. വബ.ഡബ. സതസ്പീശേന, നകേ. എന. എ. ഖനാദര്,
അനൂപന് കജേക്കബന് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസന് നല്കേബയബട്ടുണന്.
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ഇഇൗ കകേസന് ബഹുമനാനനപ്പെട്ട ഹഹകക്കനാടതബയുനടയുലാം സുപ്രസ്പീലാം കകേനാടതബയുനടയുലാം
പരബഗണനയബല് വനതുലാം ഹഹകക്കനാടതബയുനട അകനന്വേഷണത്തബലബരബക്കുനതുമനാണന് .
കൂടനാനത
സലാംബനബച

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട കചനാദദങ്ങള്ക്കുള മറുപടബയനായബ ഇഇൗ വബഷയലാം
വബശേദനാലാംശേങ്ങള്

സഭയബല്

ലഭദമനാക്കബയബട്ടുളതുമനാണന്.

ചട്ടലാം

53

അനുസരബചന് ഏനതങബലലാം കേമ്മേസ്പീഷനന്റെകയനാ അകനന്വേഷണകകേനാടതബയുനടകയനാ മുമനാനകേ
തസ്പീര്പ്പെനാകേനാനതയബരബക്കുന ഒര

സലാംഗതബനയക്കുറബചന് സനാധനാരണഗതബയബല് ചര്ച

അനുവദബക്കനാന പനാടബല. ആയതബനനാല് അടബയന്തര പ്രകമയത്തബനന് അവതരണനാനുമതബ
നബകഷധബക്കുന.
പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവന്

(ശസ്പീ.

രകമശേന്

നചനബത്തല):

പ്രനാധനാനദമര്ഹബക്കുന, കകേരള സമൂഹനത്തയനാനകേ

അടബയന്തര

പബടബച്ചുകുലക്കബയ

നബഷ്ഠൂരമനായ

കേസ്റ്റഡബ മരണനത്ത സലാംബനബചന് ചര്ച നചകയ്യണതന് അതദനാവശേദമനാണന്. വരനാപ്പുഴ
കകേസബല്

കുറ്റക്കനാരനായ ഉനത കപനാലസ്പീസുകദദനാഗസനര

ശമമനാണന് നടക്കുനതന്.

സലാംരക്ഷബക്കനാനുള

റൂള് 53-നന്റെ കബപ്ത നബബനന പ്രകേനാരലാം

സസ്പീക്കറുനട

വബകവചനനാധബകേനാരമുപകയനാഗബചന് കകേനാടതബയുനട പരബഗണനയബലള വബഷയങ്ങള്
സഭയബലനയബക്കനാന

അനുവനാദലാം

നല്കേനാവനതനാണന്.

കകേനാടതബയുനട

പരബഗണനയബലളകപ്പെനാള്ത്തനന ബനാര്കകേനാഴ കകേസന്, കസനാളനാര് കകേസന് തുടങ്ങബയ
നബരവധബ വബഷയങ്ങള് സഭയബല് ചര്ച നചയബട്ടുണന്. റൂളബലാംഗന് പുനനഃപരബകശേനാധബക്കനാന
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ബഹുമനാനനപ്പെട്ട നചയര് തയ്യനാറനാകേണലാം.
മബ.

സസ്പീക്കര്:

പരബഗണനയബല്

13-06-2018-നന്
വരനാനബരബക്കുന

യുകബസഹമനലന

ബഹുമനാനനപ്പെട്ട

വബഷയലാം

സഭയബല്

ഹഹകക്കനാടതബയുനട
നകേനാണ്ടുവരനതന്

നബലപനാടനാണന്

നചയര്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതന്.

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

ദയവനായബ

സഹകേരബക്കണലാം.
പട്ടബകേജേനാതബ

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന):
വരനാപ്പുഴ

കകേസുമനായബ

ബനനപ്പെട്ടന്

എലനാ

നടപടബക്രമങ്ങളലാം

സര്ക്കനാര്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.
(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനന്

അനുമതബ

നബകഷധബചതബല്

പ്രതബകഷധബചന് പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഒനടങലാം സസ്പീക്കറുനട ഡയസബനു മുനബല് വന
നബനന്

മുദനാവനാകേദലാം വബളബചന്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സനപ്പെടുത്തുകേയുലാം സസ്പീക്കര്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബനല അടുത്ത ഇനത്തബകലയന് കേടക്കുകേയുലാം നചയ.)
II ശദക്ഷണബക്കല്
നറയബല്കവ കസനാണ്
ശസ്പീ. കജേനാണ് നഫെര്ണനാണസന്:

നറയബല്കവ വബകേസനവമനായബ ബനനപ്പെട്ടന്

കകേരളനത്ത നബരന്തരലാം അവഗണബക്കുന സമസ്പീപനലാം

അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുലാം
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പനാലക്കനാടന്, തബരവനന്തപുരലാം ഡബവബഷനുകേള് കചര്ത്തന് എറണനാകുളലാം ആസനാനമനായബ
ഒര നറയബല്കവ കസനാണ് രൂപസ്പീകേരബക്കണനമന സലാംസനാനത്തബനന്റെ ദസ്പീര്ഘകേനാലമനായ
ആവശേദലാം

കനടബനയടുക്കുനതബനുലാം

ശേബരബ

പനാതയടക്കലാം

സലാംസനാനത്തന്

നറയബല്കവയുനട സമഗ്രവബകേസനത്തബനന് സഹനായകേമനാകുന വബവബധ പദതബകേള്
നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം നചലത്തണലാം.
ശദക്ഷണബക്കലബനുള മറുപടബ നപനാതുമരനാമത്തുലാം രജേബകസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനബ
കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു.
(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

ബഹളലാം

തടസ്സനപ്പെടുത്തബനക്കനാണബരനതബനനാല്

വചന്

രനാവബനല

സഭനാനടപടബകേള്

9.44-നന് നബറുത്തബവച സഭ

10.05-നന് പുന:രനാരലാംഭബച്ചു.)
പ്രതബപക്ഷ

കനതനാവന്

പരബഗണനയബലബരബക്കുന

(ശസ്പീ.

വബഷയങ്ങള്

രകമശേന്
പല

നചനബത്തല):

കകേനാടതബയുനട

അവസരങ്ങളബലലാം

സഭയബല്

ഉനയബചബട്ടുണന്. പ്രതബപക്ഷത്തബനന്റെ അവകേനാശേലാം സലാംരക്ഷബക്കനപ്പെടണലാം.
പട്ടബകേജേനാതബ

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

പബകനനാക്ക

സമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലനമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. എ. നകേ. ബനാലന):
കകേനാടതബയുനട പരബഗണനയബലബരബക്കുന വബഷയലാം ചര്ച നചയ്യനാന പനാടബനലനള
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സസ്പീക്കറുനട റൂളബലാംഗന് അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര്: ചട്ടപ്രകേനാരലാം ഈ വബഷയലാം ഉനയബക്കനാന പനാടബലനാത്തതബനനാല്
അനുമതബ നബകഷധബക്കുന.
(രണനാമനത്ത

ശദക്ഷണബക്കലബനന്

സസ്പീറ്റബലബലനാതബരനതബനനാല്

കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബരന

അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.

അലാംഗലാം

സബ്മബഷനുകേള്ക്കുള

മറുപടബ സഭയുനട കമശേപ്പുറത്തു വച്ചു.)
III കമശേപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്
(1) ഇന്തദയുനട കേലാംപന്കടനാളര് ആന്റെന് ഓഡബറ്റര് ജേനറലബനന്റെ 2017 മനാര്ചബല്
അവസനാനബച വര്ഷനത്ത സലാംസനാന സമദന് വദവസനയക്കുറബച്ചുള റബകപ്പെനാര്ട്ടന്
ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ കമശേപ്പുറത്തു വച്ചു.
(2)

ചട്ടലാം 47(2) അനുസരബച്ചുള കേടലനാസ്സുകേള് കമശേപ്പുറത്തുവച്ചു.

IV നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം
1.

തനാനഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളനട
അയയണനമന പ്രകമയവലാം

അവതരണവലാം

സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റബയന്

(i) 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജേന് (രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല്.
തകദശേസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫെന് ഹജന് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജേലസ്പീല്): 2018-നല കകേരള

പഞനായത്തന് രനാജേന്

6

(രണനാലാം കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന. ഓര്ഡബനനസന് പ്രഖദനാപബച്ചുനകേനാണന്
സതന്വേര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ സനാഹചരദലാം വബശേദസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണ്ടുള
കസ്റ്ററ്റന്നമനലാം കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
തകദശേസന്വേയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫെന് ഹജന് തസ്പീര്ത്ഥനാടനവലാം
വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടബ. ജേലസ്പീല്): 2018-നല കകേരള പഞനായത്തന് രനാജേന് (രണനാലാം
കഭദഗതബ) ബബല് തകദശേസന്വേയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവന നബര്മ്മേനാണവലാം
സലാംബനബച IX-  ാം നമര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയനത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
(നബരനാകേരണപ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.)
2018-നല

കകേരള

പഞനായത്തന്

രനാജേന്

(രണനാലാം

കഭദഗതബ)

ബബല്

തകദശേസന്വേയലാംഭരണവലാം ഗ്രനാമവബകേസനവലാം ഭവന നബര്മ്മേനാണവലാം സലാംബനബച IX-  ാം
നമര്

സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റബയുനട

പരബഗണനയന്

അയയണനമന

പ്രകമയലാം

സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബ IX-നന്റെ പരബഗണനയയയ്ക്കുകേയുലാം നചയ.
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(ii) 2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ)
ബബല്
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസന്വേവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന): 2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാചബ ഹബന്ദുമത
സനാപനങ്ങള്

(കഭദഗതബ)

പ്രഖദനാപബച്ചുനകേനാണന്

സതന്വേര

ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന.

നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

ഓര്ഡബനനസന്

നടത്തനാനുണനായ

സനാഹചരദലാം

വബശേദസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണ്ടുള കസ്റ്ററ്റന്നമനലാം കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
സഹകേരണവലാം

വബകനനാദസഞനാരവലാം

കദവസന്വേവലാം

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ. കേടകേലാംപളബ സുകരന്ദ്രന): 2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാചബ ഹബന്ദുമത
സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്
നമര്

സബ്ജകന്

കേമ്മേബറ്റബയുനട

ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസന്വേവലാം സലാംബനബച
പരബഗണനയന്

അയയണനമന

II-  ാം
പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയനത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
(നബരനാകേരണപ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.)

8

2018-നല തബരവബതനാലാംകൂര്-നകേനാചബ ഹബന്ദുമത സനാപനങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല്
ഭൂനബകുതബയുലാം കദവസന്വേവലാം

സലാംബനബച

II-  ാം നമര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബയുനട

പരബഗണനയന് അയയണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബബല് സബ്ജകന്
കേമ്മേബറ്റബ II-നന്റെ പരബഗണനയന് അയയ്ക്കുകേയുലാം നചയ.
(iii) 2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഇൗണ്സബല് (കഭദഗതബ)
ബബല്
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫെ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): 2018-നല കകേരള
സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഇൗണ്സബല് (കഭദഗതബ) ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.
ഓര്ഡബനനസന് പ്രഖദനാപബച്ചുനകേനാണന് സതന്വേര നബയമനബര്മ്മേനാണലാം നടത്തനാനുണനായ
സനാഹചരദലാം വബശേദസ്പീകേരബച്ചുനകേനാണ്ടുള കസ്റ്ററ്റന്നമനലാം കമശേപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
മബ. സസ്പീക്കര് : ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ (നപ്രനാഫെ. സബ. രവസ്പീന്ദ്രനനാഥന്): 2018-നല കകേരള
സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഇൗണ്സബല് (കഭദഗതബ) ബബല് വബദദനാഭദനാസലാം
സലാംബനബച VI- ാം നമര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബയുനട പരബഗണനയന് അയയണനമന
പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. വബ. എസന്. സുനബല് കുമനാര്): പ്രകമയനത്ത
പബന്തനാങ്ങുന.
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(നബരനാകേരണപ്രകമയവലാം കഭദഗതബകേളലാം അവതരബപ്പെബക്കനപ്പെട്ടബല.)
2018-നല കകേരള സലാംസനാന ഉനത വബദദനാഭദനാസ കേഇൗണ്സബല് (കഭദഗതബ)
ബബല് വബദദനാഭദനാസലാം സലാംബനബച VI- ാം നമര് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബയുനട പരബഗണനയന്
അയയണനമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ബബല് സബ്ജകന് കേമ്മേബറ്റബ VI-നന്റെ
പരബഗണനയന് അയയ്ക്കുകേയുലാം നചയ.
(സഭ രനാവബനല 10.18-നന് പബരബഞ.)

